
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Elproma 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU ELPROMA 
 
Imię i nazwisko:  ............................................................................................................... 

Numer telefonu: ................................................................................................................ 

Adres e-mail:  ................................................................................................................ 

PESEL:    …………................................................................................................. 

 
I OŚWIADCZENIE 

 w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu Elproma 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do konkursu zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (dalej WSA) z siedzibą 

Siennicka 6a, 04-005 Warszawa. 

2. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja postanowień konkursu, do którego uczestnik zgłasza się 

dobrowolnie. 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych 

osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie moich danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda – jest dobrowolne, 

natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

5. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby związane z konkursem, nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

7. WSA będzie przechowywać moje dane osobowe podane powyżej przez okres trwania konkursu oraz po jego 

zakończeniu również do celów archiwalnych, przez okres 5 lat.  

 

 

Warszawa, dnia ……………………………….                            ……………………..…………………. 

                                         /podpis/ 


